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Sosiaali- ja terveysalan yksikön kehittämishankkeet 

 
Laavu-projekti: päätavoitteena on kohentaa syrjäkylillä asuvien miesten elämänhallintaa ja osallistaa heitä erilaisiin aktiviteetteihin. 
Projektin toimintamuodot ovat: elämänhallinnan voimistaminen, terveyden edistäminen sekä kansalaisaktiivisuuden lisääminen. 
Pudasjärvi koordinoi projektia, Oamk osatoteuttajana.  

Työikäisten työhyvinvoinnin edistäminen-projekti: projektissa tutkitaan ja kehitetään voimavaralähtöistä hyvinvointia edistävää 
työ- ja toimintakulttuuria Kuusamon ja Taivalkosken alueella toimivissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.  Projektissa tutkitaan 
ja kehitetään työyhteisöllisiä toimintamalleja ja – menetelmiä hyvinvointia kuormittavien kansansairauksien ennaltaehkäisyyn ja 
hallintaan.   

Kohti kestävää työelämää- projekti: tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea työllisyyttä nivelvaiheessa siirryttäessä 
korkeakouluopinnoista työelämään. Tarpeeseen haetaan ratkaisuja arvioimalla olemassa olevia palveluja ja käytäntöjä sekä kehit-
tämällä uudentyyppistä koulutusta, valmennusta sekä yhteisöllisyyttä tukevia työhyvinvoinnin arviointityökaluja. Oamk koordinoi, 
Oulun yliopisto (työtieteen laitos) kumppanina.  

Yhdessä–projekti: tavoitteena on mahdollistaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja ja vahvistaa nuorten voimavaroja, 
osallisuutta ja omatoimisuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä erityisesti kouluyhteisöissä.  Kumppanina 
Kempele ja Oulunkaaren kunnat.  

Business Kitchen 2.0-projekti: master- tutkinnon osia voi suorittaa osana BK 2.0 hanketta, jonka tavoitteena on edistää yrittäjyyttä 
ja luoda uutta kasvuliiketoimintaa. Kehittämistoimet liittyvät joko oman liiketoimintaidean tai yrityksen kehittämiseen tai alueen yritys-
ten liiketoiminnan kasvuun, kansainvälistymiseen, tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen dynaamisessa Business Kitchen yhteisös-
sä. 

Kokeileva liiketoiminnan kehittäminen sote - alan kasvuyrityksissä-projekti: keskeisin tavoite on edistää hyvinvointipalvelu-
markkinoiden kehittymistä ja palvelurakenteiden monipuolistumista Oulun ja Oulu Eteläisen alueella. Tavoitteena on edistää yksityi-
sen ja julkisen sektorin yhteistyötä varsinkin hyvinvointipalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi ja lisätä toimijoiden verkos-
toitumista.  

Kuntien hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen: kuntien on lainsäädännön uudistuksen ja uudistamisen pohjalta seurattava 
kuntalaistensa hyvinvointia ja laadittava vähintään kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomus kuntalaistensa hyvinvoinnista ja 
toimenpiteistä, joita aiotaan tehdä hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöaiheet: 1. Julkaistujen hyvinvointikertomusten analysoin-
ti. 3. Kuntien hyvinvoinnin johtaminen. Kumppanina PPSHP (perusterveydenhuollon yksikkö).  

Ikääntyvien kotona asumisen tukeminen: Tavoitteena on kehittää ikääntyvien kotona asumisen tukemista luomalla uusia toimin-
tamalleja huomioiden uusin teknologia. Tärkeää on ikääntyvien omien kokemusten ja toiveiden kartoitus sekä uuden teknologian 
juurruttaminen osaksi ikääntyvien palvelupolkuja.  

Paljon palveluja käyttävien profilointi ja palveluprosessien analysointi ja mallintaminen– yhteispäivystyspotilaat (PPSHP) 
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Lastensuojelun kehittäminen  
Lastensuojelun jälkihuollon kehittäminen: teema  tarjoaa monia eri näkökulmia ja mahdollisuuksia opinnäytetyöhön  

Lastensuojelun päivystystoiminnan kehittäminen: tavoitteena on kehittää vasta käynnistynyttä lastensuojelun päivystysperherin-
kien toimintaa perhehoitajien näkökulmasta 

Nuorten palvelujen kehittäminen 
Nuorten työttömien palvelujen ja nuorten aktivoinnin kehittäminen: Oulussa nuorten työttömyys on korkea ja tavoitteena on 
kehittää heidän palvelujaan. Aihealueelta löytyy useita opinnäytetyöaiheita. 

Nuorisoverkoston toiminnan kehittäminen: Oulu koordinoimana  kehitetään nuorisoverkoston toimintaa verkostoyhteis-
työkumppanien. 

Aikuissosiaalityön kehittäminen 

Toimeentuloasiakkaiden palvelujen tavoitteena on asiakaskeskeisyyden vahvistaminen asiakassuunnitelman tekemisessä ja 
toteuttamisessa ja ammatillisen lakisääteisessä asiakasneuvonnassa. 

Varhaiskasvatuksen kehittäminen  
Sosionomikoulutuksen ja työelämä vaatimusten vastaavuus Oulun lastentarhanopettajan ja perhepalvelutehtäviin Kysely-
tutkimus, edellytetään sosionomi-opintoja. 

Nivelvaiheen kehittäminen lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta kouluun. Tavoitteena löytää keinoja, joilla tuetaan las-
ta/perhettä siirtymävaiheessa. Edellytetään varhaiskasvatuksen/sosiaalityön opintoja. 

Elämänhallintaa tukevien toimintamuotojen kehittäminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tavoitteena on kehittää edel-
leen ohjaajapalveluja sekä palvelujen ulkopuolelle jääneiden palveluja.   

Kehitysvammaisten palvelukonseptin kehittäminen. Tavoitteena on selvittää, miten  terveys- ja erityispalvelut järjestetään Tah-
kokankaalta muualle siirtyneille kehitysvammaisille. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelutoiminnan kehittäminen. Kuntoutuksen asiakasryhmien (lapset, nuoret, työikäiset)  
profiilien muodostaminen ja kuntoutusprosessien kehittäminen.  

 

 

  

 


